
 
 

DISTRIBUCIÓ COL·LECTIVA I BANC DE LLIBRES DE TEXT 2015/2016 
 

Estimats pares i mares, tal i com es va acordar a l’última assemblea de l’AMPA a 
setembre farem la distribució col·lectiva dels llibres de text del curs 2015/2016. Les 
famílies que decidisquen sol·licitar els llibres per mediació de l’AMPA tindran els 
següents AVANTATGES: 
 

1. LLIBRES MÉS BARATS. ENTRE UN 15% I UN 25 % MENYS. 
2. COMODITAT PER ARREPLEGAR-LOS; EN LA LLIBRERIA “TRENTA CINC    
FORMIGUETES”, (Plaça Major, 5-B) En horari comercial. 
3. ENTREGA DE L’AGENDA DEL CENTRE. (Per als alumnes de 3º,4º,5º i 6º). 
4.Preus especials en el material de papelería que sol. licita el colegi. 
5.Posibilitat de accedir al banc de llibres. 

 
REQUISITS: 
 

1. Associar-se a l’AMPA i fer l’ingrés de la quota (18 euros per família), abans del 30 
de juny al número de l’AMPA del CEIP Alborxí,  ES07 2038 6013 90 6000032420, en 
Bankia, i 20 €(per a la reserva dels llibres). 

 
2. Depositar a la bústia de l’AMPA la sol·licitud amb el justificant bancari del 

pagament de la quota i la reserva grapat. Podeu depositar-la qualsevol matí del 
22 al 30 de juny;( l’escola estarà oberta als matins) o fins el 10 de Juliol a la 
llibrería. Si ja teniu domiciliada la quota de l’AMPA i haveu pagat la quota del 
curs 2014/2015, no caldrà que adjunteu el justificant. 

 
3. No tindre cap deute amb l´Ampa del centre. 
 
4. Per accedir al banc de llibres cal tornar els llibres abans del 15 de Juliol a la 

llibrería “TRENTA CINC FORMIGUETES”. 
 

 
OBSERVACIONS:  
‐ La llibrería se encarregarà de la distribucío dels llibres nous i del banc. 
‐ Aquesta setmana vos informarem dels preus dels llibres en la web del Ampa 

(www.ampaalborxi.com ), del cole i amb un cartell en la porta del cole. 
‐ Podreu adquirir el lot sencer de llibres del curs o només uns quants; pagareu els que 

demaneu. 
‐ Prèviament cal ingressar l’import dels llibres que voleu, en el compte de l’AMPA (el 

compte citat abans), descontant els 20€ de la reserva. 
‐ CALDRÀ PORTAR EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DELS LLIBRES EL DIA QUE ELS 

ARREPLEGUEU A LA LLIBRERIA AL SETEMBRE. 
 
 

ENTREGA DE LLIBRES : SETEMBRE DE 10.00 A 13:00 i 18:00 a 20:00 HORES 
5é, 6é de PRIMÀRIA DIMARTS 1 DE SETEMBRE 
 3r 4t,PRIMÀRIA DIMECRES 2 DE SETEMBRE 
INFANTIL, 1r, 2n DIJOUS 3 DE SETEMBRE 

 
 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(per favor: empleneu esta informació i depositeu-la a la bústia grapada amb el 
resguard del pagament de la quota de l’AMPA I EL PAGAMENT DE LA RESERVA) 
 
TUTOR/A o PARE/MARE: ........................................................................................................ 
 
D.N.I.: ...............................................    TELÈFON: ................................................................... 
 
ALUMNE/A: ............................................................................................................................. 
 
Curs actual: ..................................... 

CURS 2015-2016: ……………......................................    ALTERNATIVA   □ RELIGIÓ  □ 
 
Sol·licite que els llibres de text del meu fill/de la meua filla siguen tramitats per 
l’AMPA de l’escola.  
 
Signat per:  
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS:  


